
KOMUNIKAT PRASOWY
Frankfurt nad Odrą, 26.11.2018 r.

Premiera filmu w ramach Aktywnego Kalendarza Adwentowego
ART | an der Grenze | na granicy  zaprezentuje film dokumentalny nakręcony podczas 
festiwalu w 2018 roku

We wtorek, 4 grudnia o godz. 18.30, zespół ART | an der Grenze | na granicy otworzy czwarte okienko 
Aktywnego Kalendarza Adwentowego Frankfurt nad Odrą-Słubice, za którym kryje się premiera filmowa. W 
sali kinowej słubickiego SMOK-a przy ul. 1 Maja zostanie wyświetlony film dokumentalny powstały podczas 
tegorocznej edycji tego polsko-niemieckiego festiwalu sztuki odbywającego się na Große Scharrnstraße. 
Obecni będą zarówno twórczynie i twórcy, którzy wystawiali swoje prace ART | an der Grenze | na granicy w
2018 r., jak i członkinie i członkowie zespołu organizacyjnego. Opowiedzą o motywacji do udziału w festiwalu
oraz o radości ze wspólnego tworzenia i współpracy w zespole. 

Już trwają przygotowania do ART | an der Grenze | na granicy 2019. Twórczynie i twórcy wszelkich 
kierunków i stylów mogą składać zgłoszenia do 31. grudnia bieżącego roku. Cel festiwalu, za który 
odpowiedzialne jest stowarzyszenie Kunstgriff e. V., to stworzenie platformy dla różnorakich kierunków 
artystycznych oraz zbliżenie ludzi z różnych środowisk właśnie poprzez sztukę.
Zgłoszenia można przesyłać do 31.12. br. na adres mailowy artandergrenze.ausstellung@gmail.com lub 
pocztą. Wszelkie informacje dotyczące naboru można znaleźć na:
http://art-an-der-grenze-ffo.weebly.com/

Festiwal ART | an der Grenze | na granicy odbędzie się w centrum Frankfurtu nad Odrą, przy Große 
Scharrnstraße, w dniach od 25 kwietnia do 10 maja 2019 r. i jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 
Organizatorami ART | an der Grenze | na granicy jest grupa składająca się ze studentów i studentek 
Europejskiego Uniwersytetu Viadrina oraz mieszkańców i mieszkanek Frankfurtu nad Odrą. 

Dalsze informacje:
http://art-an-der-grenze-ffo.weebly.com/
://www.facebook.com/ARTanderGrenz
www.instagram.com/art.an.der.grenze 

Ulotka o naborze: 
https://art-an-der-grenze-ffo.weebly.com/uploads/2/2/4/2/22423486/art-flyer-web.pdf

kontakt dla mediów:
Ulrike Polley, Malwina Szczypta, Anja Millow
E-Mail: artandergrenze.presse@gmail.com
Telefon: + 48 663 846 123

Kontakt do zespołu koordynującego:
Daniel Fochtmann
E-Mail: art.an.der.grenze@gmail.com
Telefon: +49 178 627 187 3 (tylko w j. niemieckim)
Adres stowarzyszenia odpowiedzialnego za festiwal:
Kunstgriff. Sieć Kulturalna – Netzwerk für Kultur e. V.
c/o Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
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